
                                     
                                                                                                                                               
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ν. Μουδανιά, 10-12-2021  
      ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ      Αριθμ. Πρωτ: 50202 
      ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΟΠΟΝΤΙΔΑΣ     
                                                         
           

         ΠΡΟΣ:  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους   
            Νέας Προποντίδας      
            2. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων  
            3. Δήμαρχο Ν. Προποντίδας,  
            κ. Εμμανουήλ Καρρά.  

     4. Γ.Γ. του Δήμου, κ. Ταμπούρλο Αστέριο 
      
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει με 

τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence.gov.gr την Τετάρτη, 15-12-
2021 και ώρα 19:00 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της 
δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), το άρθρο 42 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 75/Α’/30-3-2020), την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 ΚΥΑ, καθώς και τις 
υπ΄αρ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-3-20, 33282/29-5-20, 60249/22-9-20 και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-20 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 
 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 
 

1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Νέας 
Προποντίδας  

2. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών μέτρων και εργοταξιακής σήμανσης δημοτικών 
οδών στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων 
χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών» (Αρ. Μελ.: 63/2018) 

3. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον αποκλεισμό τμήματος της 
οδού Ν.Μουδανιών – Ν. Φλογητών για την ανάγκη αντικατάστασης του 
ασφαλτοτάπητα 

4. Αμοιβή του δικηγόρου Βασίλειου Κουνέλη για α) την άσκηση από το Δήμο Ν. 
Προποντίδας αγωγής καταβολής τόκων και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής 
βλάβης και β) κατάθεση αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με την 
υπόθεση της ENERGA POWER TRADING A.E και HELLAS POWER A.E 

5. α) Ανάθεση σε δικηγόρο να παρασταθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για 
να εκπροσωπήσει το Δήμο στην εκδίκαση της από 8-9-2021 αγωγής του Νικολάου 
Ζήσιου κλπ 3 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και β) Ανάθεση στον Βασίλη 
Κουνέλη, δικηγόρο Αθηνών  όπως παραστεί για λογαριασμό του Δήμου την 27-1-
2022 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 8-9-2021 αγωγής 



του Νικολάου Ζήσιου κλπ 3 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου κάνοντας 
παράσταση, ενεργώντας τα νόμιμα και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο προς 
περαίωση της εντολής αυτής και προς υπεράσπιση των νομίμων συμφερόντων του 
Δήμου 

6. Αίτημα για παράταση προθεσμίας για τους δικαιούχους των οικοπέδων της παραλίας 
Διονυσίου (αρ. 187 του Ν. 3463/2006) 

7. Αίτημα για παράταση προθεσμίας για τους δικαιούχους οικοπέδων σε οικισμούς του 
Δήμου Νέας Προποντίδας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Π.Δ. 24-4-1985/ΦΕΚ181/4Δ) 

8. Αίτημα μεταβίβασης κυριότητας του οικ. 298 του ΟΤ 45 Νέων Σιλάτων από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

9. Αίτημα μεταβίβασης κυριότητας του οικ. 769 του ΟΤ 75 Νέας Τρίγλιας από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

10. Αίτημα μεταβίβασης κυριότητας του οικ. 1171 του ΟΤ 127 Νέας Τρίγλιας από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

11. Έγκριση κατασκευής του 1/θ Νηπιαγωγείου Ν. Συλλάτων εντός των υπ’αριθμ. 349, 
350 και 351 κληροτεμαχίων του οικισμού Ν. Συλλάτων, σύμφωνα με το άρθρο 14, 
του Ν.4674/2020. 

12. Αποδοχή αιτήσεως του κ. Μιμικάκου Ιωάννη περί χορήγησης άδειας για τοποθέτηση 
πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν (της εισόδου – εξόδου οχήματός 
του) της οικίας του στη Κοινότητα Ν. Καλλικράτειας 

13. Αποδοχή αιτήσεως του κ. Μιχαηλίδη Σέργιου περί χορήγησης άδειας για 
τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν (της εισόδου – εξόδου 
οχήματός του) του ισόγειου χώρου στάθμευσής του στη Κοινότητα Ν. Μουδανιών. 

14. Έγκριση χορήγησης προσωρινής  κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου –εξόδου) με   
αγροτική οδό , για την  εγκατάσταση εργαστηρίου παραγωγής αιθέριων ελαίων ,  
εντός του υπ’αριθμ. 366 κληροτεμαχίου αγροκτήματος Λακκώματος. 

15. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων 

16. Κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές  του Δήμου Ν. Προποντίδας (ε΄ 
δόση συμπληρωματική  2021) 

17. Μη αποδοχή προσφυγής του κ. Ανδρεάδη Βασιλείου με αίτημα συμβιβαστικής 
επίλυσης της διαφοράς κατά το Ν.1080/80, άρθρο 32 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2307/95 (Αρ.καταχ. ΠΡ.722/6-5-2021) 

18. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής 

19. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως 
χώρος για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ  Ν.Καλλικράτειας 

20. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ της Κοινότητας 
Αγίου Μάμα, βάσει των διατάξεων του ΠΔ.270/81 

21. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ της Κοινότητας 
Αγίου Παντελεήμονα, βάσει των διατάξεων του ΠΔ.270/81 

22. Διεξαγωγή δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Νέων 
Μουδανιών.  



23. Εξέταση αίτησης της επιχείρησης «ΡΟΔΙ ΕΥΕΞΙΑ» με την επωνυμία 
«POMECRANATE WELLNESS» για την υπαγωγή της στο άρθρο 5 του Ν.429/76 
περί εποχικότητας 

24. Εξέταση αίτησης της επιχείρησης «ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» με την επωνυμία 
«POTIDAIA PALACE» για την υπαγωγή της στο άρθρο 5 του Ν.429/76 περί 
εποχικότητας 

25. Διαβίβαση της Αίτησης της επιχείρησης ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ ΑΕ,με την επωνυμία 
«PORTES BEACH» για την υπαγωγή της στο άρθρο 5 του Ν.429/76 περί 
εποχικότητας 

26. Επιχορήγηση συλλόγων 

 

 

 

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 

Δέσποινα Ραμανδάνη 


